Generalforsamling SAND Sydvestjylland 12. februar 2020.

Referat:
1. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen peger på David som dirigent. Nancy som referent.
2. Valg af stemmetællere
David og Nancy
3. Formandens beretning
Inden formandens beretning, fortæller Svamp omkring SAND.
Steffen beretter om kurser, temadage, Brugernes Bazar, Fælles SAND
møder, Bisidderkursus. Bisiddertruppen (studerende og Svamp) mødes hver
anden torsdag på Varmestuen. Der er plads til mange flere bisiddere i
Esbjerg området. Husk den store generalforsamling i SAND sidst i marts
måned.
4. Regnskabsaflæggelse
Nancy fremlægger regnskabet.
5. Godkendelse af budget
Nancy fremlægger budget.
Budgettet godkendes.
6. Behandling af indkomne forslag
Ingen modtaget.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Monika (Moni), 49 år, udd. social og sundhedsassistent. Har været med til
Fælles SAND i Odense og blevet meget interesseret i SAND. Boet i Frankrig
i 4 år, brud med kæresten og blev indlagt og efterfølgende hjemløs. Har
opholdt sig 7 mdr. på Stormly. Fået lejlighed i Esbjerg den kommende
weekend. Beskriver sig selv som en meget positiv person.
Sanne, 58 år, udd. social og sundhedshjælper, kan snakke med alle
mennesker. Gik fra sin kæreste for 2 år siden og var hjemløs i godt 2 mdr.
Indlagt på Spangsberg og efterfølgende Stormly siden november. Skal
tilbage i egen lejlighed i april.
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Svamp, tidligere medlem af bestyrelsen. Sidder i hovedbestyrelsen og
ønsker at fortsætte her. Hjemløs i 2,5 år, gadesover. Er nu indstillet til skæv
bolig udenfor Esbjerg.
Alle tre vælges ind for 2 år.
8. Valg af suppleanter
Emma, 20 år, udsat af boligen. Bor på Stormly siden december. Er i
psykiatrisk behandling.
Gitte, 64 år, social og sundhedsassistent, sejlet som kok. Ramt af
arbejdsskade, blevet førtidspensionist. Været ned med flaget og har en
periode været på Stormly og skal snart i egen bolig igen.
Emma og Gitte vælges som suppleanter for 1 år.
9. Valg af revisor eller revisionsansvarlig
Sekretariatet vælges som revisor.
10. Eventuelt
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